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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 22 Μαρτίου 2015 
 

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας Ουγγαρίας από διεθνή οίκο 

αξιολόγησης Standard & Poor’s. 
 

 Ανακοίνωσε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s-S&P, στις 20 

Μαρτίου, την αξιολόγησή του σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της 
Ουγγαρίας. 
 

  Σύμφωνα με την εν λόγω αξιολόγηση, αναβαθμίζεται η πιστοληπτική 

ικανότητα της Ουγγαρίας, στην κατηγορία “BB+” της βαθμίδας αξιολόγησης του 
οίκου Standard & Poor’s, ενώ και η πρόβλεψη για την ουγγρική οικονομία 
παραμένει “σταθερή”. Η συγκεκριμένη  αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 

της Ουγγαρίας, αποτελεί την πρώτη θετική αξιολόγησή της, ύστερα από ένα μακρύ 
χρονικό διάστημα, διάρκειας 12 ετών, αρνητικών εκτιμήσεων και προβλέψεων. 
 

  Η αξιολόγηση της Standard & Poor’s-S&P τοποθετεί την Ουγγαρία στο ίδιο 

επίπεδο αξιολόγησης, ήτοι μόλις μία θέση κάτω από το ασφαλές επενδυτικό 
“κατώφλι” (κατηγορία “junk bonds”), με αυτό των δύο έτερων διεθνών οίκων 

αξιολόγησης, Moody’s και Fitch. Η S&P εκτιμά ότι το τελευταίο διάστημα οι 
οικονομικοί δείκτες της ουγγρικής οικονομίας έχουν σημειώσει σημαντικές 
προόδους, ενώ και η έκθεσή της σε εξωτερικούς κινδύνους, έχει σημαντικά 

περιορισθεί, μετά και την απόφαση της ουγγρικής κυβέρνησης για μετατροπή των 
στεγαστικών δανείων, που ήταν σε ρήτρα ξένου συναλλάγματος (κυρίως ελβ. 
φράγκου-CHF), σε ουγγρικά φιορίνια-HUF. 
 

  Η S&P εκτιμά ότι το ουγγρικό ΑΕΠ, το χρονικό διάστημα 2015-2017, θα 
σημειώσει αύξηση 2,5%, κατά μέσο όρο (έναντι αρχικών εκτιμήσεων για αύξηση έως 

2%), ενώ και το δημόσιο χρέος ενδέχεται να διαμορφωθεί, έως το 2018, σε ποσοστό 
κάτω του 70% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ (έναντι 79,4% το 2014). Θεωρεί επίσης ότι η 
υπογραφή συμφωνίας, τον Φεβρουάριο του τ.έ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης-EBRD για τη σταδιακή μείωση του επιβαλλόμενου 
τραπεζικού φόρου, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ουγγρική οικονομία. 
 

  Το Υπουργείο Οικονομίας της Ουγγαρίας, σε ανακοίνωσή του, καλωσορίζει την 

εν λόγω αξιολόγηση, εκτιμώντας ότι ο δυναμισμός της ουγγρικής οικονομίας θα 
φέρει και άλλες θετικές αξιολογήσεις το επόμενο διάστημα, ώστε η πιστοληπτική 

ικανότητα της χώρας να αναβαθμιστεί στην ασφαλή επενδυτική κατηγορία. 
 

  Σύμφωνα με εγχώριους οικονομικούς αναλυτές, η αναβάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας της Ουγγαρίας, από την S&P, απετέλεσε γι’ αυτούς 

έκπληξη, αφού ανέμεναν μόνο εκτίμηση για την ουγγρική οικονομία. Εντούτοις η 
θετική αξιολόγηση της οικονομίας, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, σηματοδοτεί 
ότι μέχρι το τέλος του έτους δεν θα υπάρξει περαιτέρω αναβάθμιση, από πλευράς 

S&P, ενώ σε ότι αφορά στους έτερους οίκους αξιολόγησης (Moody’s και Fitch), οι 
δικές τους τυχόν αναβαθμίσεις, αν τελικά γίνουν, θα δρομολογηθούν για το 
φθινόπωρο του 2015. 
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